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NEMÁM DŮVOD K RADOSTI?! 

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, raduj-

te se!“ Filipským 4,4 
 

Při přemýšlení nad tématem „Radost“ mne ihned napadl 

termín „blbá nálada“. V roce 1997 jej ve svém novoročním 

projevu použil tehdejší prezident Václav Havel. Reagoval 

tak na atmosféru ve společnosti, která v té době nebyla 

příliš radostná. Mezitím uběhlo dvanáct let a já mám pocit, 

že blbá nálada v naší společnosti je zpátky. Stačí otevřít 

noviny a namátkou 

přečíst jen titulky. 

MFDnes sobota 7. 3. 

2009: „Větší než 

krize je strach z ní“; 

„Rektorka univerzi-

ty údajně dávala 

úplatky“; „Jak to 

vidí děti? Rodiče se 

víc hádají“; „Voda stoupá – už je v pivovaru“; „Politik sbí-

ral dětské porno, proti němuž brojil“; „Nezaměstnanost 

v USA – 25leté maximum“.  

Žádný z těchto titulků rozhodně není důvodem 

k radosti. Radost je tam, kde je k ní důvod. Hledejme tedy 

důvody k radosti! Přemýšlel jsem a snažil si vzpomenout 

na své důvody k radosti v prvním březnovém týdnu. 

V paměti se mi vybavily tyto: 

 

 výtečný koncert klezmerové skupiny Simcha (mimo-

chodem „Simcha“ znamená hebrejsky radost) 

 nedělní bohoslužby 

 návštěva přátel z Prahy u nás 

 poslech nového originálního CD od Monkey Business 

(zjistil jsem, že vypálené CD mi takovou radost neudě-

lá) 

 rodinná návštěva u přátel v Žukově 

 instalace výstavy fotografií těšínského fotokroužku 

v KaSS Střelnice (včetně mých dvou fotografií, zajděte 

se podívat ) 

 zpráva o těhotenství našich 

přátel z Brna 

 páteční setkání 25+ (každý 

pátek takto „dobíjím bater-

ky“) 

 první pohyby našeho mi-

minka (zatím jen v břiše 

manželky) 

 nedělní biblická hodina 

nejen pro mladé  

 

Mohu-li tedy zevšeobecnit, 

pak důvody k radosti v mém 

životě pramení z těchto oblastí: 

 

a, Společenství 

b, Rodina a přátelé 

c, Tvůrčí činnost 

d, Hudba 

 

Abych nezapomněl, samo-

zřejmě nad tím vším vyčnívá 

radost ze společenství s Bohem a 

z jistoty věčného života. 

A jak se máš ty, milý čtenáři? 

Prožíváš radost nebo máš blbou 

náladu a nedaří se ti? Zkus se na 

chvíli zastavit, přemýšlet a najít 

své důvody k radosti. Navštiv 

své přátele, udělej něco hezkého 

nebo si třeba jen pusť dobrou 

muziku. Také tě chci pozvat do 

společenství věřících lidí, kde 

jistě důvod k radosti najdeš. Pán 

Bůh tě miluje a už to samo o 

sobě je velkým důvodem 

k radosti  
Otmar Humplík 
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téma 

ZACHEUS-ZTRACENÝ PŘÍPAD? 

Zacheus byl vrchní celník, zaměstnanec římských oku-

pantů, výběrčí daní porobeného národa. Výběrčí daní byli 

nejméně populární u izraelitů. Pracovali pro Řím, a proto 

byli zrádci národa. 

Zacheus byl velice bohatý muž. Byl ale šťastným člově-

kem? V dnešní době si lidé přejí mít hodně peněz, dobré 

známosti a postavení. Mnoho lidí si myslí, že mít tučné 

konto v bance plné peněz, získané třeba i za cenu podvodu, 

jim dá v životě tu pravou radost. To je ale hluboký omyl. Za 

peníze si můžeme 

koupit rozkoš a potě-

šení, ale ne lásku, 

pokoj a radost, kte-

rou nabízí setkání s 

Ježíšem. Zacheus měl 

ze začátku radost 

nejen z peněz, ale i 

z toho, že dělá lidem 

křivdu. Zneužíval 

svého postavení. Možná si hojil své rány z komplexu malé 

postavy. Lidé se mu asi posmívali, a proto si od státu kou-

pil právo vybírat daně a chtěl se lidem za ty posměšky po-

mstít. Takový byl Zacheus, nepoctivý zbohatlík. 

Ježíš ale vidí člověka úplně jinak než druzí lidé. „Člověk 

se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na 

srdce“ 1. Sam. 16,7 Bůh vidí a oceňuje na člověku to, co je 

v jeho srdci. U Zachea viděl tu opravdovou a nepředstíra-

nou touhu vidět toho zázračného Ježíše. Vylezl na strom, 

aby na Ježíše dobře viděl a nic mu neuniklo. Ježíš o něm 

věděl a zavolal na něho: Zachee, pojď dolů! On přišel 

k Ježíši a s radostí ho pozval k sobě domů. Možná že ani 

netušil, jak důležité rozhodnutí ve svém životě udělal. 

Vlastně to nejdůležitější pro získání pravé a trvalé radosti. 

Ježíš totiž nabídnul spasení a život věčný nejen Zacheovi, 

ale i všem ostatním, kteří žili v jeho domě. 

Ježíš nedělá rozdíly mezi lidmi jako my lidé. I mezi námi 

žijí lidé, které považujeme za vyvržence lidské společnosti. 

Křesťan se nemá takovým stranit. Vždyť i je Pán miluje! 

Zacheus měl kliku! Byl sice zlý člověk, ale setkal se 

s Ježíšem, který zachraňuje ztracené. A to Zacheus opravdu 

byl. Ztracený případ. Ale ne 

pro Ježíše. „Bůh chce, aby 

všichni lidé dosáhli spasení a 

poznali pravdu“ 1. Tim. 2,3   
Gedeon Koukol 

RADOST V BIBLI 

Exodus 18:9  Jitro měl radost 

ze všeho dobrého, co Hospodin 

Izraeli prokázal, a že jej 

vysvobodil z moci Egypta. 

Ezdráš 6:22  Po sedm dní 

slavili s radostí slavnost 

nekvašených chlebů, protože 

Hospodin jim způsobil radost, 

když jim naklonil srdce 

asyrského krále, aby je podpořil 

při díle Božího domu, domu 

Boha Izraele. 

Nehemjáš 8:10  Dále jim řekl: 

"Jděte, jezte tučná jídla a pijte 

sladké nápoje a posílejte dárky 

těm, kdo nemají nic připraveno. 

Dnešní den je zajisté svatý na-

šemu Pánu. Netrapte se! Radost 

z Hospodina bude vaší zášti-

tou." 

Nehemjáš 12:43  V onen den 

také obětovali veliké oběti a 

radovali se, neboť jim Bůh při-

pravil převelikou radost. I ženy 

a děti se radovaly, takže se ra-

dostné veselí Jeruzaléma rozlé-

halo dodaleka. 

Žalmy 4:8  Mému srdci dáváš 

větší radost, než mívají oni z 

hojných žní a vinobraní. 

Žalmy 19:9  Hospodinova usta-

novení jsou přímá, jsou pro 

radost v srdci. Hospodinovo 

přikázání je ryzí, dává očím 

světlo. 

Žalmy 38:17  Pravím: Ať nemají 

ze mne radost, budou se nade 
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mne vypínat, uklouzne-li mi noha. 

Žalmy 45:9  Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z pa-

láců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost 

tobě. 

Žalmy 69:33  Pokorní to spatří a budou mít radost; kdo se 

dotazujete na Boží vůli, okřeje v srdci. 

Žalmy 86:4  Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, 

Panovníku, pozvedám svou duši, 

Žalmy 92:5  Hospodine, svými skutky působíš mi radost, 

plesám nad činy tvých rukou: 

Žalmy 97:11  Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro 

ty, kteří mají přímé srdce. 

Žalmy 104:34  Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospo-

din je moje radost. 

Přísloví 10:1 Syn moudrý dělá radost otci, kdežto syn 

hloupý působí žal matce. 

Přísloví 12:20  Lest mají v srdci ti, kdo osnují zlo, kdežto 

radost ti, kdo radí ku pokoji. 

Přísloví 12:25  Obavy lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací 

radost. 

Jeremjáš 31:13  Tehdy se bude v tanci radovat panna i jinoši 

a starci. "Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim 

dám útěchu a radost. 

Lukáš 15:7  Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší 

radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 

devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 

Lukáš 15:10  Pravím vám, právě tak je radost před anděly 

Božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání." 

Jan 3:29  Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, 

který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, 

když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. 

Jan 15:11  To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve 

vás a vaše radost aby byla plná." 

Jan 16:20  Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a 

naříkat, ale svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale 

váš zármutek se promění v radost.  

Galatským 5:22  Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, 

pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost. 

Filipským 2:2  dovršte mou radost a buďte stejné mysli, 

mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. 

Jakubův 1:2  Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na 

vás přicházejí rozličné zkoušky. 

3 Janův 1:4  Nemám větší radost, než když slyším, že moje 

děti žijí v pravdě. 

 

POVÍDKA O JED-

NOM NEDĚLNÍM 

RÁNU 

Upozornění: Tento příběh je 

pouze ilustrační a osoby v něm 

jsou více – méně výplodem mé 

fantazie. 

Bylo krásné nedělní ráno. Ko-

lem kostelíka na okraji vesnice 

se pomalu rozrůstal hlouček 

lidí. Někteří přišli pěšky, jiní 

přijížděli svými automobily. 

Tak či onak, jednoduchou cestu 

dnes neměl nikdo. Byla totiž 

tuhá zima a po týdnu vytrvalé-

ho sněžení bylo té bílé masy „až 

až“. Ale zrovna tu neděli svítilo 

slunce a přestalo sněžit, a pro-

tože do bohoslužeb byla ještě 

trocha času, postávali příchozí 

před kostelem a během hovoru 

si užívali pohled na pěkně za-

sněžený park. Najednou pozor-

nost všech upoutal hlasitý zvuk 

motoru. Lidé se otáčeli za zvu-

kem a viděli, že nějaký nešťast-

ník se snaží odparkovat své 

auto, což se mu nedařilo, proto-

že kolem bylo příliš mnoho 

sněhu a kola auta pouze bezna-

dějně podkluzovala. To, že řidič 

snaživě přidával plyn, mělo 

jediný efekt – hrozné hučení 

motoru, které se varovně šířilo 

okolím. Tu si někteří 

z přítomných křesťanů vzpo-

mněli, že už za okamžik začína-

jí bohoslužby a že by bylo dob-

ré jít do tepla a chytnout si mís-

tečko. Tak tedy šli. 
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Ostatní postávající se dále mimoděk dívali na auto hučně 

zápasící se sněhem, někteří se dokonce podívanou docela 

dobře bavili. Jedinců před kostelem ubývalo, protože zvony 

ztichly a to znamenalo, že bohoslužby začínají. Obecenstvo 

najednou uvidělo, jak někdo rychlou chůzí přichází 

k onomu odparkovávajícímu 

vozu. Spousta místních křes-

ťanů tohoto člověka znalo. 

Byl to největší ateista široko 

daleko. Moc rádi ho proto 

neměli. Najednou zírali, co že 

to ten ateista dělá. Opřel se 

rukama vší silou do auta. 

Zatlačil… Zprvu to nemělo žádný pozitivní výsledek, ale 

po chvilce snažení… Šup a auto se rozjelo, za chvíli bylo 

uprostřed cesty a mělo volnou cestu na svou další pouť. 

Řidiči to ale nedalo, vystoupil z vozu a se slovy díků podal 

ruku člověku, který mu ochotně pomohl. Tuto happyendo-

vou tečku ale milí křesťané neviděli. Seděli už v kostelních 

lavicích – právě začínalo kázání o milosrdném Samaritáno-

vi… 

LS - NL 

zamyšlení 

 
Nejsme nijak velcí ani výrazní ekologičtí aktivisté. Prostě 

třídíme odpad. Postupem času v nás uzrálo toto rozhodnutí 

a přijde mi v této chvíli nepodstatné, zda pod tlakem médií, 

svědomí či příkladu sousedů :-). Snažíme se třídit správně a 

poctivě. I naše dcery to pěkně 

zvládají. „Hromádky“ plastu, 

skla či papíru jsme se naučili s 

sebou brávat cestou do obcho-

du, práce, knihovny i na pro-

cházku. V těchto směrech má-

me totiž stanoviště barevných 

kontejnerů zmapována. Po změně designu některých kon-

tejnerů jsme změnili systém třídění i my. Přesněji řečeno, 

inovace nastala v systému „krmení“ kontejnerů, neboť díky 

velkému otvoru s víkem, se do něho dá vhodit i celá igeli-

tová taška s prázdnými pet-láhvemi najednou.  

Velké zklamání pro nás po nějaké době znamenala vý-

měna těchto kontejnerů v našem nejbližším okolí za starší 

typy s malým kulatým otvorem. Smůla! Ale co naplat? 

Námi opěvované kontejnery jsou však v rámci našeho měs-

ta přistaveny na jiných místech, 

byť od našeho bydliště trochu 

dále. V tomto případě odpad 

většinou odvážíme autem.  

Starší dcera s manželem mi 

po jedné takové „akci“ vyprá-

věli, jak se na ně kolem prochá-

zející dvě paní zlobily, že od-

pad vhazují zřejmě do „jejich“ 

kontejnerů.  

V souvislosti s dnešním té-

matem „radosti“ mě napadá: „ 

Škoda, že neměly radost, že ně-

kdo třídí odpad!“  

Vy byste ji měli? 
JH-NL 

 

biblické skupiny 

ZÉLOTÉ 

Toto radikální hnutí bylo patr-

ně zformováno Judou Galilej-

ským, který vedl v roce 6 n. l. 

vzpouru proti daňovému sou-

pisu. Zéloté byli náboženskými 

horlivci. Podřídit se chtěli pou-

ze Hospodinu, odvádění daní 

císaři odmítali. Nejednalo se 

však o vyhraněně nacionalistic-

kou skupinu, zéloty se mohli 

stát také obřezaní pohanští pro-

selyté (pohané, kteří přijali ži-

dovské náboženství). Byl u nich 

přítomen silný apokalyptický 

důraz (důraz na přicházející 

poslední dny lidstva). Ozbroje-

ný odboj ospravedlňovali tím, 

že je veden za Boží zájmy. 

Zélotští horlivci se snažili svou 

zemi očistit od pohanů. Snažili 

se ji však také zbavit těch, kteří 

sice byli Židy, ale byli Židy 

špatnými. Bojovali proti kola-

borantům. Ježíš měl učedníka 
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Šimona Zélotu. Ten mohl být členem zélotského hnutí před 

tím, než se přidal k Ježíšovi. Tzv. sikariové (z lat. sica=dýka) 

byli zřejmě krajní frakcí zélotského hnutí. Sikariové byli 

teroristé, kteří nosili dýky ukryté pod šaty, a když se vmísili 

do davu, vraždili své oběti. 
MCH-NL 

dopis 

SBORŮM ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE 

EVANGELICKÉ 

V Praze 16. března 2009 

Vážené sestry, vážení bratři, 

sdělujeme Vám, že Policie České republiky v pátek 13. 

března 2009 zadržela bývalého vedoucího ekonomického 

oddělení Ústřední církevní kanceláře ČCE Vladimíra Pro-

kopa, který byl od 27. ledna 2009 celostátně hledán pro dů-

vodné podezření, že pomocí neoprávněných převodů pe-

něz na soukromé účty odcizil 10 milionů Kč z fondu zahra-

ničních darů povšechného sboru ČCE. Zadržený byl umís-

těn do vazební věznice v Praze na Pankráci. 

U zadrženého policie zajistila finanční prostředky 

v částce přesahující 6 milionů Kč, které budou 18. března 

2009 vráceny Českobratrské církvi evangelické. 

Ve věci probíhá další šetření. 

Případem zpronevěry v Ústřední církevní kanceláři, její-

mi příčinami a opatřeními, která omezí možnosti podobné-

ho jednání v budoucnu, se na návrh předsednictva synodu 

bude zabývat 2. mimořádné zasedání 32. synodu, které se 

bude konat v Praze 14. května 2009 od 10 hodin.  

Podkladem pro jednání synodu budou písemné zprávy, 

které pomohou objasnit příčiny a okolností zpronevěry. 

První zprávu připravuje externí auditní komise, jejíž členy 

jmenovala synodní rada a předsednictvo synodu, druhou 

zprávu připravují revizoří hospodaření povšechného sboru 

zvolení synodem, třetí zprávu připravuje synodní rada. 

Před plenárním zasedáním synodu se budou zprávami 

zabývat právní komise synodu a hospodářská komise sy-

nodu. 

Jménem synodní rady a ústřední církevní kanceláře 

Lydie Gallusová 

vedoucí tajemnice ÚCK 

rozhovor 

DŮVĚRU NEVZDÁ-

VEJME 

Synodní senior Joel Ruml 

sděluje čerstvé reakce na případ 

zpronevěry: 

Ke zpronevěře peněz z celocír-

kevních prostředků jste vydali 

poměrně podrobné prohlášení, 

přesto by nás zajímal tvůj osobní 

názor.  

Rád bych na začátku zdůraz-

nil, že vůbec nesnižuji hodnotu 

zcizených peněz. Celých 10 

milionů je opravdu mnoho. Jde 

o peníze z ciziny, z větší části 

určené na různé projekty, a náš 

první úkol bude dát zahranič-

ním dárcům najevo, že na co 

dali, to uděláme. To je naše 

priorita a cestou důkladné in-

ventury a šetření prostředky k 

tomu najdeme.  

Moje další úvahy se však již 

netýkají peněz. Vlastně již desá-

tý den chodím s tou ztrátou 

spát a ráno mi obrazně řečeno 

stojí u postele. Stále se musím 

ptát, co je na církvi nejvíce zne-

užitelné. Myslím, že je to 

prostor důvěry, který zde byl 

záměrně odhalen a zneužit. 

Nechci srovnávat rovnou s he-

parinovým vrahem, ale i tam 

šlo o podobnou důvěru. Ve 

zdravotnictví přece jeden dru-

hému věří pro jeho práci, že je 

na něj spolehnutí, a do jisté 

míry jde o věci, které nejsou 

uchopitelné strukturou, systé-

mem, ničím. My jsme v této 

důvěře – myslím, že většinově – 

v církvi žili. Najednou byla 



 

NEDĚLNÍ LISTY 22. března 2009 3.číslo Strana 6 

ošklivě zneužita, a to ne jen po stránce odborné, ale přímo 

vyznavačské, protože inkriminovaný pracovník chodil i na 

naše pobožnosti, zpíval a modlil se s námi – a v duši se nám 

šklebil, co jsme za hlupáky, protože nám svěřených 10 mili-

onů už má doma. To mi připadá úplně zrůdné!  

Ale! Když o tom přemýšlím dál, nedovedu si představit, že 

bychom hodnotu nám v církvi nejvlastnější zaměnili za 

podezřívání a nedůvěru. V tom bych nemohl žít! Církev by 

pro mne hrozně ztratila, kdybychom se teď soustředili jen 

na administrativní opatření. Jistě jsou pro práci s penězi 

nezbytná, ale stejně tak i vědomí, že zde pracujeme s důvě-

rou. Tohoto vědomí se nesmíme vzdát, protože jinak by-

chom zlikvidovali společenství. Nemohu žít tam, kde si 

musí lidé a priori nevěřit, a nedovedu si představit, že bych 

se měl v tomto smyslu změnit.  

Druhá stránka věci mne též provází na každém kroku. 

Cestou do ciziny, v autě, doma se mi vybavují teologické a 

biblické souvislosti. Vždyť často kážeme: budete zneužíva-

ní, budou vás obžalovávat, budete padat – a hned to vyva-

žuje naděje: ale nepadnete! Teď si říkám, vždyť jsem vlastně 

kázal o něčem, co jsem pořádně nezažil. Tváří v tvář církvi 

si to uvědomuji. Dostávám i velmi ošklivé a drsné e-maily, 

ale nemám důvod se 

obhajovat a objektivi-

zovat, vždyť součástí 

naší důvěry k lidem je 

důvěra vůči Bohu. 

Kdybych na jedné 

straně polevil, rozvrá-

tím svou bytost. Mé 

úvahy nyní jinak 

souzní s řečmi, které bylo a lze slyšet na konventech i syno-

dech: vždyť se bavíme v podstatě pořád jenom o řádech a 

penězích! Co když tato událost pro nás znamená varování: 

orientujete se špatně; vaše jistota je jinde!  

Opakuji, ztráta je obrovská, nezlehčuji ji; ale dostávám se 

již do stadia, kdy ke mně začíná promlouvat i toto zásad-

nější sdělení. Proto náš dopis končí vyznáním, že „máme 

naději, že je v Božích rukou připraveno východisko“.  

Jste synodní rada, která schytala jedno z nejtěžších období re-

strukturalizace celé společnosti. Zvolili jste zpočátku důsledně 

nedirektivní model, tebe jsem ale často slyšel si postesknout, že 

autorita v církvi schází, jako bys ji stále hledal. Jak o ní přemýšlíš 

dnes?  

Ve chvíli opravdového vnitř-

ního narušení, jako když ti ně-

kdo nafackuje nebo tě ošidí, 

jsem vděčný za všechnu pod-

poru. Je hezké číst e-maily, kte-

ré sem přišly od lidí z církve. 

Jedna členka řekla budeme šet-

řit, druhá řekla uděláme sbírku, 

ano, v tomto světě se takové 

věci dějí. Pragmatické konsta-

tování, máte peníze a spravuje-

te velký majetek, který bude 

přitahovat všelijaké komáry. 

Nebo když slyším, lidičky, zaži-

li jsme horší věci, přežijeme i 

tohle, věřím, že tyto spontánní 

reakce nenaordinovali faráři.  

Čas od času je ze mne velký 

pietista, tak zas nyní. Najednou 

si připomínám s jinou naléha-

vostí první otázku Heidelber-

ského katechismu, „co jest tvým 

jediným potěšením...“. Ve chví-

lích znejistění se ptát, kdo je 

mou autoritou, není tak špatná 

pozice. Nemyslím vůči policii – 

kéž by ovšem našli něco na jeho 

účtech! – ale jak dnes můžeš 

chtít krytá záda i ze strany círk-

ve? Pak najednou přijde hlavní 

potěšení „nejsem sám svůj“ a to 

je mou autoritou, mým světýl-

kem, přenáší mne přes toto 

špatné období.  

Máš pocit, že bys býval sám po-

třeboval víc důvěry od svých pod-

řízených?  

Společenství synodní rady je 

úžasně kompaktní a toho si 

hodně považuji. Co se týče kan-

celáře, tuším velké zneklidnění, 

protože on to hrál na všechny. 

Církev ho neznala, takže do 

jisté míry jsou na tom všichni 

stejně. Spousta členů církve 
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však v malém zažila něco podobného, přijdou montéři a 

zmizí tři sta tisíc, jde o atak na životní styl postavený na 

důvěře. Jestli myslíš důvěry ze strany farářů, také si nemo-

hu stěžovat. Na farářském kurzu, který shodou okolností v 

onom týdnu probíhal, jsem cítil, že si váží naší otevřenosti. 

Chtěli jsme tam bezprostředně informovat. Slyšeli jsme i 

kritické pohledy na fungování ústředí, ale viděl jsem, že se 

snaží chápat naši těžkou pozici.  

Ve vzduchu létají slova o kontrolních mechanismech, máš už 

nyní nějaké teologické úvahy k této situaci?  

Lid Kristův je do jisté míry společenství všem odhalené i 

měřitelné. „Oni věří v Písmo,“ kdekdo si v něm přečte, v co 

máme věřit a jak nás bude hodnotit. Na tom můžeme těžko 

něco měnit, pokud chceme lidem Kristovým zůstat. Naše 

církevní řády a pravidla jsou ovlivněna faktem, že spoustu 

nových změn jsme vytvářeli v mezidobí, kdy jsme jen dobí-

hali život a okolní společnost. Řády a předpisy nikdy 

nejsou schopny nastavit takové podmínky, které přijdou, 

ale reagují na to, co se objevilo. I kriminalisté nám potvrdili, 

že když takoví zločinci nastoupí do firmy s takovým cílem, 

tak ji stejně jednou okradou. To nemá být omluva, jen kon-

frontace s realitou. Doufáme, že včera při našem zasedání 

dohodnutá opatření i analýzy, které se připravují pro sy-

nod, eliminují podobná nebezpečí, ale jisti si nikdy být ne-

můžeme. Nakonec v této časnosti si nemáme být jisti ničím. 

Možná čelíme zvláštnímu druhu zkoušky, kterou má celá 

církev projít. Jestli zůstane jenom na přístupu, vy jste tam 

zbyteční, tohle děláte vždycky špatně, budeme si všecko 

řídit sami, pak nejspíš dojde k otřesení celé podstaty spo-

lečného vědomí naší církve. ČCE je právě v rámci České 

republiky zajímavá tím, že je v ní provázaná zbožnost, zku-

šenosti, víra lidí od Slezska přes Horácko, Prahu až po zá-

padní Čechy a společně chce tato různost této společnosti 

něco přinášet. Myslím, že nadcházející synod přinese ná-

vrhy změn struktury a nejspíš nás čekají změny řádu, aby-

chom byli chráněnější, ale důvěru nevzdávejme.  

Je podle tebe velikost našeho ústředí optimální?  

Nemyslím si, že naše ústřední kancelář se má zvětšovat, 

stejně jako jiné naše články řízení, spíš je třeba povzbudit 

vědomí, že toto ústředí chce sloužit církvi a chce být její 

součástí. Nechce být vydělováno a nahlíženo někdy málem 

jako parta darmožroutů, ale koordinovat soužití církve. 

Pochopitelně, že jsou chyby a existují velká zanedbání, to 

nechci bagatelizovat. Ovšem výzvy do sborů, že potřebu-

jeme personální pomoc do toho či onoho oddělení, jen málo 

nesou ovoce. Všelijaké náznaky 

ze strany sborů či ironizace, o 

nichž se dozvím, ústředí demo-

tivují a soudržnost ohrožují. 

Představy typu, my si naše pla-

ty zařídíme sami, my nikoho 

nepotřebujeme, nedoceňují fakt, 

že naše sbory do velké míry 

samostatné jsou, ale v rámci 

presbyterně synodního zřízení, 

kdy zkrátka chceme některé 

věci delegovat ke společnému 

konání, promýšlení a hledání. 

Věříme, že taková delegace se 

obrátí ve společné dobro. Toto 

zřízení je sice nejsložitějším 

zřízením, co vůbec je, ale zříze-

ní cenným právě pro jednotliv-

ce ve společenství a pro spole-

čenství podporující důstojnost 

jednotlivce.  
Jan Mamula 

Převzato z: 

http://ceskybratr.evangnet.cz 

 

rozhovor 

ROZHOVOR SE 

SKUPINOU THE IN-

TENTION 

Fakt, že hudba je všeobecně 

známým prostředkem pro ja-

koukoli komunikaci s lidmi, je 

velmi známý. Ať jsme příznivci 

vážné hudby, dechovky, nebo 

moderních popových či rocko-

vých skupin, spojuje nás všech-

ny radost nad tím, když slyšíme 

to svoje.  

Když si já vybírám, co budu 

zrovna dnes poslouchat, rozho-

duji se na základě situace. Nej-

častěji však pouštím worshipo-
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vé/chválící skupiny, jejichž písně nejenže znám, ale taky si 

je zpívám.  

Letos na Valentýna jsme pozvali jednu takovou worshi-

povou skupinu na naši mládežovou večernici, skupinu, 

která si říká THE INTENTION, mají jednoho bubeníka Mi-

lana, kytaristu a zpěváka Martina a baskytaristu Miloše.  

Kdy jste se rozhodli, že založíte skupinu?  

Milan: My s Martinem se už známe delší dobu a oba 

jsme hráli před touto sestavou v jiných kapelách. Problém 

většího nárůstu kapel je ale ten, že se velmi brzy rozpadají. 

I mně se stalo, že z naší sestavy poodcházeli lidé a s nimi i 

jejich touha hovořit mladým lidem o Kristu právě skrze 

chvály. Mně ta touha ovšem zůstala, a když jsem se jednou 

setkal s Martinem a bavili jsme se o tom, co chceme dělat, 

shodli jsme se na tom, že chceme lidem přinášet evangeli-

um o Pánu Ježíši, hlavně mladým lidem, a tím to začalo.  

Martin: Já jsem hrál před-

tím v nekřesťanské kapele a 

hudbou jsem si vydělával. Já 

se pořád pohyboval mezi vě-

řícími lidmi a to, že jsem začal 

hrát v té kapele předtím, bylo 

tak trochu proto, abych nebyl 

jen v té křesťanské komunitě, 

naprosto separovaný od nevě-

řících lidí. Po nějakém čase 

jsem ale cítil, že ode mne chce 

Bůh, abych založil křesťan-

skou kapelu, a když jsem se 

setkal s Milanem a bavili jsme se o našich představách, roz-

hodli jsme se, že do toho půjdeme.  

Kluc,i jak vznikl a co znamená název THE INTENTION? 

Milan (studuje na biblické škole v Martině): Když jsme 

jednou měli ve škole „výklad Staré Zmluvy“, hovořil náš 

vyučující podle jednoho starozákonního textu o záměru, 

který měl Bůh s Izraelským lidem. To slovo „záměr“ mi 

zůstalo v hlavě, a když ten vyučující zmínil anglický pře-

klad „intention“, věděl jsem, že to je to, co chci s touhle 

skupinou dělat. Měl jsem najednou pocit, že se vše točí oko-

lo záměru, celý příběh Starého Zákona i Nového Zákona a 

jak Pán Bůh měl s každým jednotlivcem svůj záměr.  

Jakou hudbu si doma pustíte, když potřebujete relaxovat? 

Martin: Stále něco poslouchám, ale nejčastěji kapely, kte-

ré hrají stejný styl jako my, což mne inspiruje potom 

k našim písním, jak je hrát, co hrát a tak. Co se ale týče kon-

krétních kapel, tak poslouchám 

nejčastěji zahraniční skupiny 

jako: Chris Tomlin, Mat 

Redman, David Crowder Band 

a Delirious 

Milan: Já čerpám z každého 

hudebního stylu a díky tomu 

sbírám inspiraci k vlastním 

skladbám, které pak skládám. 

Miloš: Já poslouchám Boha 
 

Zajímá mne, jak jste se dostali 

k Bohu, kdy jste se stali křesťany? 

Milan: Na základní škole 

jsem byl rebel, hrozila mi dvoj-

ka z chování a vyhazov ze ško-

ly, byl jsem v zajímavé partě a 

viděl jsem, že celý svět funguje 

tak, že tě lidé doceňují, když 

sám uděláš něco, co oni by jen 

chtěli udělat, ale neodváží se 

k tomu a ty jsi pak pro ně velký 

hrdina. Proto jsem nesnášel 

učitele a každou hodinu jim 

dělal peklo ve třídě. Učitelky 

odcházely z naší třídy vždy 

s pláčem. Jedna učitelka byla 

ale jiná a to mne provokovalo 

ještě více k tomu, abych do ní 

ještě více atakoval. Učila nás 

hudební výchovu a tu jsem 

nesnášel, nenáviděl jsem hud-

bu. Celá situace skončila tak, že 

ze školy odešla jak ta učitelka, 

tak i já.  

Po několika letech jsem po-

tkal její kamarádku, která s ní 

bydlela, když jsem byl na ZŠ. Já 

mezitím na střední uvěřil 

v Boha, poznal jsem totiž nové 

lidi, nové věci, začal jsem hrát, 

jednoduše se mi změnil život. 

Když jsem teda potkal tu kama-

rádku, pověděla mi, jak to bylo 

s mou učitelkou. Byla upřímně 
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věřící křesťankou a po každém dni přicházela na ten byt, 

kde bydlela, s pláčem a večer co večer předkládala svůj žal 

a starosti před Boha a modlily se obě za mne i za moje spo-

lužáky.  

A to já tedy považuji za počátek doby, kdy jsem se stal 

křesťanem. Jeden člověk, který nepřestal doufat v to, že se 

změním, napříč své bolesti se nepřestával modlit, abych 

mohl také poznat Boha a já ho poznal.  

Martin: Já jsem zase živý příklad toho, že jsem dítě, které 

muselo od malička chodit každý týden do kostela a upřím-

ně si nepamatuju, že bych někdy nevěřil v Boha. Vždycky 

jsem žil s tím, že Bůh existuje, ale cítil jsem, že ho musím 

hledat. Chodil jsem do Církve bratrské, do Apoštolské círk-

ve, na různé křesťanské fes-

tivaly, hrál jsem 

v katolickém kostele a mys-

lel jsem si, že když takhle 

sloužím, že přece křesťan 

jsem. Jednou večer při pro-

cházce se svým psem po 

jednom lese tam u nás jsem 

opět přemýšlel nad vším, co 

mne trápí a pocítil najednou 

obrovskou sílu, že jsem mu-

sel padnout na kolena. Roz-

klepal jsem se a po nějaké 

chvíli se začal od srdce smát. Nevěděl jsem, co se děje, ale 

tehdy jsem také přijal dar jazyků a začal se modlit 

v jazycích. Až doma mi opravdu došlo, že tam v tom lese 

jsem opravdu poznal Boží moc, že samotná víra v jeho exis-

tenci nestačila, že jsem ji musel začít žít. S kamarády jsme 

začali číst spolu Bibli, každý den několik kapitol a zamilo-

vali jsme si to. Takže ne na festivalech a v obrovské mase 

křesťanů, ale sám v lese, jsem pochopil, co má Bůh zname-

nat pro můj život.  

Miloš: Já jsem neměl žádný takovýto osvícenský zážitek. 

Můj otec byl evangelický farář, takže se víceméně vždy ode 

mne očekávalo, že budu chodit do kostela, ale já postupem 

času zjistil, že to opravdu chci, být v blízké Boží přítomnos-

ti. Jediné, co mne zatím mrzí je, že jsem zatím nevyužil pří-

ležitosti k tomu, abych šířil Boží jméno, protože jsem se za 

to doposud styděl. Teď vnímám, když jsem začal hrát 

s Intention, že mám opravdu velkou možnost toho využít a 

hovořit skrze hudbu o Kristově lásce.  
Zuzana Maroszová 

ohlédnutí 

VSETÍNSKÁ GLOSA 

Už dlouho dopředu bylo 

ohlašováno, že se mládež chys-

tá během jarních prázdnin na 

chatu. „Od úterý do soboty 

v Semetíně,“ mohli jsme slyšet 

z ohlášek, nebo se dočíst na 

internetu. Rád bych vám po-

psal, jak bylo, leč menší zádrhel 

mi v tom žel brání. Chata se 

totiž nekonala. Důvod přísně 

tajný. Sám jsem to už oplakal. 

Ale plakat jsem nemusel dlou-

ho. Naštěstí se přece jenom jelo! 

Ovšem trochu později. Tedy, 

abych to upřesnil, o pár dní 

později. Čili v pátek. A abych 

neopomněl, také trochu jinam. 

Do Vsetína. 

A je tu první zádrhel. Jistě 

byste si jej nevšimli, ale po kra-

tičkém pobytu na Valašsku by 

vám to docvaklo. Město Vsetín 

je podle všeho rarita. Vlastně 

bych jej snad ani městem nena-

zval. Jedete-li totiž do jakéhoko-

li města, jedete vskutku „do“ 

města. Ale valaši, ti jezdí „na“ 

Vsetín. Čeština je plná výjimek, 

proto jsem vymyslel speciálně 

pro slovo Vsetín nový grama-

tický vzor - výlet. Jedeme na 

výlet, jedeme na Vsetín. Jsme 

na výletě, jsme na Vsetíně. A 

pak, že to postrádá logiku! 

Tak abych to nezdržoval, mě-

li jsme namířeno na zdejší mlá-

dež. Jenomže více aut rovná se 

více řidičů, a to se rovná více 

názorů. Našli se totiž i tací, kte-

ří chtěli jet do Semetína. To je 

názorná ukázka tzv. komuni-
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kačního šumu. Pochvalme tedy vynález zvaný mobilní tele-

fon. Ale aby nebylo tak jednoduché dostat se na místo ur-

čení po přímočaré trajektorii, domluvili jsme si sraz na ben-

zínce před Vsetínem. Zádrhel číslo dvě. Cesty jsou poněkud 

přestavěny a benzínka sice stále stojí na stejném místě, ale 

odbočka k ní nikde. Nevadí. Pochvalme již podruhé, ten-

tokráte naše operátory. 

Benzínka byla vyměněna 

za supermarket. A tak, 

Vsetín v dohlednu, su-

permarket jak-bysmet. 

Ale jak k němu odbočit? 

Cest je tu příliš mnoho, 

tak proč se kousek ne-

projet, na objezdu kru-

hovém, známém jako rondl, změnit směr v opačný a na 

druhý pokus supermarket trefit. Někteří se otáčeli už poně-

kolikáté, ale vše dobře dopadlo. Asi 5 minut cesty od su-

permarketu byl totiž náš cíl – kostel! 

A v něm již parta nedočkavých mládežníků a dorosťáků 

ze Vsetína a jeho okolí. Nic nám nebránilo hned začít 

s programem. No, chlebíčky z kuchyně sice voněly až 

hrůza, ale prý jsou na později, bylo nám řečeno. Tak hurá 

do sálu na seznamovací hru s bratry valachy a sestrami 

valaškami. Hra se smetá-

kem je až příliš prostá na 

to, abych ji vysvětloval, 

leč hra druhá již byla pro 

některé hůře pochopitel-

ná. Na jejím konci se 

z každého stal někdo 

poněkud jiný. Ze mě 

například byla Veronika, 

která má ráda kaktusy a má mladší sestru. No taky jsem to 

dlouho rozdýchával. Po dočasné změně identit jsme pro 

změnu „z banky nafasovali hřivny“. Tématem bylo totiž 

podobenství o hřivnách, se kterými jsme měli možnost ob-

chodovat. No řeknu vám, že jsem byl rád, že jsem se zbavil 

hřivny uklízení a místo ní vyzískal řízení letadla (pozn. 

red.: nebojte, byly tam i normální činnosti). 

Rčení „co Čech, to muzikant“ se ukázalo být pravdivým 

poté, co jsme strávili notnou chvíli s našimi novými přáteli 

zpěvem a hrou. A co pak? Hádáte jistě správně – chlebíčky! 

To znamená večeře. A to znamená naše plné žaludky. 

Nadšení jedinci se pustili do hraní stolních her, jiní konver-

zovali a navazovali nové kon-

takty, jiní nezvládli a „zalomi-

li“. Jak by ne, když jsme měli 

k dispozici tak „luxusní“ uby-

tování. Což byl možná třetí 

zádrhel. Ale vězte, že i z židlí se 

dá vyrobit postel. Stačí jich dát 

pár dohromady, a je to. Jen to 

vstávání je už horší. Tím mys-

lím obtížnější. 

A o to obtížnější je pak výš-

lap někam do hor. Ten jsme si 

pochopitelně odpustit nemohli. 

Auty jsme se zavezli na periferii 

města a tam se trochu „vyblbli“ 

na sněhu. Zpestřením pro nás 

byly dva páry sněžnic. Všichni 

si mohli vyzkoušet, jaké to je, 

když stojíte nebo dokonce jdete, 

zatímco všichni ostatní jsou 

beznadějně po pás ve sněhu. 

Také proto jsme ještě u oběda 

měli všichni promočené obleče-

ní. Nikdo si však nestěžoval, a 

tak jsme se mohli v poklidu 

rozloučit s „ogary a cérkami“, 

nažhavit motory a z Valašska 

zamířit zpět do Slezska. 
Jakub Smyček 

 

DYNAMIKA PUTO-

VÁNÍ 

Události v naší zemi po 

17. listopadu 1989 učinily opět z 

našeho státního společenství, z 

dvou rovnoprávných národů 

tvořících samostatné živé útva-

ry národních republik, otevře-

ný, demokratický stát.  

Demokratický stát je dyna-

mický útvar, který prochází 

dějinami. Je na cestě, v pohybu. 

Je plný proměn, které podmi-

ňuje i vyvolává život. Jsou to 
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proměny, které stejným dílem uskutečňuje občanská odpo-

vědnost všech, kdo toto živé dynamické společenství utvá-

řejí. 

Byly a jsou státy ve světě podobné muzeu, kde je takřka 

vše bez proměny. Držitelé moci v takovém státním sesku-

pení usilují toliko o leštění a oprašování vystavovaných 

exponátů.  

Naše státní společenství chce být společenstvím poutní-

ků, COMMUNIO VIATORUM, které je na pochodu, které 

směřuje k cíli svobodné, participující společnosti. Tento 

termín jsem si vypůjčil z tradice putování křesťanství ději-

nami. 

Je pochopitelné, že při pochodu rozestupy nejsou vždy 

stejné. Není to sevřený útvar, vojenský konvoj. To jen ně-

které historické podoby států se snaží o jeho dokonalé 

ztvárnění. Ať hierarchickou strukturou, nebo ideologickým 

zákonictvím. Dnes ovšem také fundamentalistickou tezí o 

všemocně působící „ruce trhu“, který, bohužel, pozvolna 

rozprodává etické normy jeho původního poslání. 

Základní směr a cíl je správný tam, kde se o něm radí 

všichni společně. Řekněme na nejšíře pojatém fóru, v ote-

vřeném prostoru společnosti s možnou účastí všech obča-

nů. Tato významná skutečnost konsensu všech činí ovšem 

postup vpřed často velice nesnadným. Je pochopitelné, že 

se některým zdá, že postup je příliš pomalý. Tito zbrklí 

zrychlovači dějin budou vždy vpředu, někdy dokáží i zma-

teně pobíhat a nečestně předbíhat. Jiným dokonce připadá 

naše současné putování jako bezhlavý útěk, až zběsilý 

úprk. Ti se snaží všelijak pochod brzdit a zpochybňovat 

cestu i cíl. A jsou tu i jiní, kteří překážku, která se na po-

chodu objeví, chtějí obejít zprava, jiní zleva. To je klasické a 

dnes už poněkud zastaralé rozdělení politické scény. A jsou 

tu další, kteří se chtějí překážkám až tak postavit, že jdou 

hlavou proti zdi. A to už nemluvím o těch, kteří by rádi 

odvedli nebo svedli pochodující zástup docela jinam. Tím 

vším vzniká napětí, polemizuje se, nedůvěřuje, protože - jak 

stále chci věřit - se hledá nejlepší cesta. 

Je dobré pamatovat v dnešním společenském napětí, 

zvláště po zideologizované volbě prezidenta, že i tato ne-

příjemná pnutí patří k pochodu do budoucnosti. Je to 

známka toho, že putujeme. Pozvolna by však mohlo hrozit 

nebezpečí, že únava ze všeho, co je za námi, čím jsme pro-

šli, nás může nepozorovaně vést k tomu, že bychom zcela 

vyčerpáni usedli u cesty. Měli bychom však zpozornět, po 

takřka dvaceti letech od zásadní změny režimu, abychom 

se nedali svést do labyrintů 

nejrůznějších stranických struk-

tur, které si obvykle buduje 

každý stát jako - nejprve po-

mocná a služebná zařízení. Ne-

trvá však dlouho, i po největ-

ších a nejvýznamnějších revolu-

cích, se v nich usadí a zabydlí 

volení zástupci opilí touhou po 

moci. 

Uvědomíme-li si, že žijeme v 

pluralitě dnes nejen mezi sebou 

v tomto státě, ale také v plurali-

tě moderního světa, tím spíše se 

budeme muset učit rozumět 

tomu, že hledání smysluplného 

konsensu, všemi posléze re-

spektovaného – i v tak malém 

státě jako je náš -, nebude snad-

né.  

Kde je tato zodpovědnost 

nejen u jednotlivých občanů, ale 

také u politických stran, hnutí a 

seskupení větší než egoistický 

pud politického nebo nacionál-

ního prosazení, tam je veden 

vskutku pravý zápas o vytvá-

ření svobodné, demokratické a 

participující společnosti. 

Jen vědomí takto do šířky a 

do hloubky pojaté občanské 

odpovědnosti zavazuje k tomu 

dnes nejdůležitějšímu. Ke spo-

lupráci, navzdory nechuti vše-

ho druhu. Likviduje lhostejnost, 

tradicionalistickou zkostnatě-

lost, ale také bezbřehé politické 

experimentátorství často spoje-

né s výsostnou dosebezahledě-

ností. Potvrzuje se, že na jedné 

straně mrtvá tradičnost a kon-

zervatismus a na druhé straně 

sektářská politická ukvapenost 

táhnou - ve svém konečném 
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výsledku - za jeden provaz jen poněkud odlišné člověčiny.  

Mám dobrou naději, že za rozmanitou aktivitou tolika 

stran, hnutí a seskupení, které se dnes právem hlásí o slovo, 

nakonec stojí odpovědný občan, který ve své odpovědnosti 

poroste. Má k tomu důvod. Přestal být číslem ve společnos-

ti. Má rád svou zemi nikoli sentimentální láskou, ale lás-

kou, která doma zavazuje k dělné spolupráci, má-li být co 

platný v evropském domě jako jedinec a příslušník kultur-

ního a vzdělaného státního společenství, které více jak tisíc 

let se podílelo na profilu tohoto kontinentu.  

Přejme si navzájem, abychom se všichni vydali s chutí do 

každodenní práce, ke vzájemné službě. Prosperita – dnes 

stále skloňovaná - přichází až po odevzdané službě, nikoli 

naopak. Také si přejme, abychom se při společném putová-

ní do budoucnosti potkávali, dokázali si dát přednost, po-

máhali si, a to i tehdy, nebudeme-li sdílet vždy stejný po-

hled na naši společnou odpovědnost. Pro všechny je tu dost 

místa a úkolů více než dost. 

Dr. Josef Hromádka 

 

fejeton 

PŮLROČNÍ TORPÉDO 

Sedím na vaně a pomalu si vytlačuji do úst zubní pastu 

Perlička. Sice je primárně na dceřiny zuby, ale chodím ji 

tajně ujídat. Syntetická jahoda není špatná příchuť. Je večer 

a tohle je moje zhruba první volná pětiminutovka. Kde jsou 

ty časy spícího miminka, které člověk někam položil a ono 

tam zůstalo další tři hodiny v nezměněné podobě… 

Zvažuji stížnost na různé maminkovské časopisy. Ne-

dávno v Betynce psali, že tak devátý měsíc je ve znamení 

pohybu… Babizny jedny, a já si říkala, kolik mám ještě ča-

su! Chtělo by to pozvat k nám domů paní redaktorku a 

předvést jí naši sedmiměsíční F-16 Kristýnku, která začala 

lézt tak před měsícem. Zkuste vysvětlit kojenci, že na hraní 

je hrací deka, chrastící kroužek a plyšový krab. Kristýnku 

nejvíce zajímají kabely, plynové topení, odpadkový koš a 

veškerá technika. Chtělo by to tedy notebook bez kabelů, 

odpadkový koš zabudovaný ve skříni, jiné topení a akus-

tickou baskytaru. Číslo mého účtu na vyžádání zašlu. A 

vůbec, uvažuji o koupi bytu, ještě lépe holobytu, a úplně 

nejlépe holobytu bez omítek, elektřiny, vody a plynu, ne 

kvůli finanční krizi, ale protože by nám zřejmě vyhovoval 

nejlépe. Sadističtí přátelé se smějí, že bude ještě hůř, ale mě 

to bohatě stačí již teď. A tak 

běhám, shýbám se, lovím, od-

sunuji, odnáším, vysvětluji, 

lamentuji, hrozím se, a ona se 

usmívá… Ne, nahlas se chechtá 

a cení zuby a mé působení jde 

stranou, protože místo vážného 

výrazu prskám smíchy.  

Ale je to roztomilé. V rámci 

využití bychom jí mohli na ruce 

a kolínka namontovat kartáčky 

a tudíž se obejít bez hadrů, kýb-

lů i vysavače. Zbývá vysvětlit 

babičkám a dědečkům, že od-

teď musí před naší návštěvou 

veškeré ubrusy, dečky, vázy, 

kytičky, sošky, ozdůbky a rá-

mečky pryč. Nadchází éra poz-

vracených koberců a okousa-

ných stolů. S šestým měsícem 

se pojí i další změna. Nejen 

chudák manžel, ale nyní i chu-

dák dítě čelí mému kuchařské-

mu neumu.  

První den jsme Kiku posadili 

do autosedačky, protože sedět 

ještě na(ne)štěstí nezvládá, peč-

livě ji navlékli do bryndáku 

typu pláštěnka (vřele doporu-

čuji) a přiblížili se s mističkou a 

mrkvičkou. Tomu vlastně před-

cházela pečlivá příprava, mrkev 

jsme koupili, donesli, oškrábali, 

nakrájeli, povařili, rozmačkali, 

přidali trochu nejlepšího oleje, 

vychladili, a zjistili, že jsou v ní 

velké kusy. Pak jsme ještě po-

vařili, rozmixovali, rozmačkali, 

ale kousky tam byly stále. To 

musí zvládnout, již má zuby, 

ne?  

První sousto si Kristi nechala 

vložit do pusy, zatvářila se na-

prosto zhnuseně (připomněla 

mi moji babičku, když jsme jí, 
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zvyklé na vepřo knedlo, nabízeli maso na indonéský způ-

sob), a soustředila se na to, aby veškerou mrkev dostala 

z pusy pryč. Prskala, plivala, plynule vypouštěla. K ničemu 

dalšímu jsme ji nepřemluvili. Další sousta se do ní podařilo 

vpravit víceméně náhodou, když už, začala se dusit. Pak se 

jí podařilo uzmout lžičku, ozdobit nás oranžovou a trochu 

popatlat i nápis WARNING na autosedačce.  

Další dny se to postupně zlepšovalo, především proto, že 

jsme servírovali kupované příkrmy. Až předevčírem jsme 

se ji zase odhodlali přelstít. Mrkvička s bramborem, připra-

vená tatínkem zmizla v jejích útrobách rychlostí blesku. 

Další den, to stejné jídlo, připravené mnou, bylo rozpatláno 

široko daleko. Tak já nevím, je to se mnou tak špatné?  

A teď mě omluvte. Jdu psát do té Betynky.  
JF-NL 

VÍRA JE DAR BOŽÍ 

Přátelé, někdy zaslechnu mezi křesťany zajímavý názor, 

že Bůh rozhodne, komu dá víru a komu nedá. Podle mého 

je to velké nepochopení. Bůh dává schopnost víry každému 

stejně, jako dává každému schopnost se naučit číst a psát. 

Víra začíná chtěním nebo také touhou - ochotou poznat 

pravdu. Bible říká, že kdo klepe na dveře (rozuměj, hledá 

Boha), Bůh se mu dá poznat. Znáte historii Božího jednání s 

izraelským národem? Asi nikdo nepochybuje, že např. král 

David, král Šalamoun a jiní byli skutečnými postavami, se 

kterými nějak jednal Bůh. Víra v Boha nakonec nějak souvi-

sí s poznáním historie lidského pokolení. Můžeme ale dělat 

v životě i jiné věci např. sledovat v TV hokejové či fotbalové 

přenosy. Pak ale nemůžeme Bohu vyčítat, že nemáme víru. 

Představte si, že žák, který chodí místo do školy za školu, 

vyčítá společnosti, že neumí ani číst, ani počítat… 
MK-NL 

zajímavost 

VLČEK SEPSAL MÍROVÝ PLÁN PRO BLÍZKÝ 

VÝCHOD, POSLANCI SE OD NĚJ DISTANCUJÍ 

Předseda Sněmovny Miloslav Vlček se pustil do vysoké 

diplomacie. Na schůzce šéfů parlamentů EU se chystá 

přednést návrh na usmíření Izraele a Palestinců. Poslancům 

se jeho mírový plán nelíbí, prý straní druhým zmíněným. 

Vlčkovi to napsali v dopise, který podepsali i někteří soci-

ální demokraté. 

Vystudovaný agronom, který zatím uklidňoval hlavně 

hlučné a rozhádané poslance, se pokouší utišit konflikt v 

Gaze. Je třeba "vyzvat Izrael, 

aby řešil problémy v pásmu 

Gazy politickými a diplomatic-

kými metodami a nikoliv pou-

žitím vojenské síly", soudí Mi-

loslav Vlček. 

Monitorovací jednotky EU by 

podle něj měly zabránit pašo-

vání zbraní do Gazy a Izrael má 

ukončit blokádu pásma a po-

moci jeho "izolovaným a nedo-

statky trpícím obyvatelům". 

Hamas má zahájit dialog s pa-

lestinskou samosprávou a váž-

ně by se měl zamyslet i nad 

jejím návrhem na ustavení vlá-

dy národní jednoty, odhaluje 

Vlček svůj plán na obnovení 

míru. 

Vlček také navrhuje, aby 

OSN prošetřila, zda při lednové 

izraelské vojenské operaci v 

Gaze nebyly spáchány válečné 

zločiny. 

Svůj plán představil už 30. 

ledna při návštěvě předsedy 

Evropského parlamentu Hans-

Gerta Pötteringa v Česku. Se-

tkání se tehdy účastnili i zá-

stupci francouzského, španěl-

ského a švédského parlamentu. 

Vlček by chtěl navíc svých 

deset bodů přednést na konfe-

renci předsedů parlamentů EU, 

která se bude příští týden konat 

v Paříži. 

"Je to návrh, jak může parla-

mentní diplomacie pomoci ofi-

ciální diplomacii," vysvětlil 

Vlček. "Protože jsme předsed-

nickou zemí," odpověděl na 

dotaz iDNES.cz, proč se pouští 

do tak složitého tématu. "Každý 

máme během předsednictví 

úkoly - prezident, premiér, 



 

NEDĚLNÍ LISTY 22. března 2009 3.číslo Strana 14 

předseda Senátu, předseda Sněmovny," vypočítává Vlček. 

Na jeho aktivitě tak prý není nic překvapivého. 

Usnesení se ale nelíbí českým poslancům, podle kterých 

je nevyvážené a příliš straní Palestincům. 

"Ono to tak trochu vypadá, jako kdyby válečné zločiny 

spáchal Izrael," řekl iDNES.cz místopředseda sněmovního 

zahraničního výboru Tomáš Dub z ODS. "Z toho jeho vyjá-

dření vyplývá, že Hamas bere jako partnera. Pro nás je to 

ale teroristická organizace," dodal poslanec. 

"Základní problém je ten, že pan předseda dal prohláše-

ní, které je jednostranné a je to jeho osobní vyjádření. Vyvo-

lává ale dojem, že jde o usnesení Sněmovny, ale to není 

žádná pravda," řekl iDNES.cz další člen výboru Jan 

Schwippel. 

Podle něj se výbor sešel kvůli blízkovýchodní krizi hned 

dvakrát, ani na jednom setkání ale Vlček nebyl přítomen. 

"Zvažoval jsem i návrh nového bodu schůze a sice bod od-

volání pana předsedy," řekl na adresu Vlčka Schwippel, 

kterého "mírový plán" předsedy Sněmovny rozzlobil.  

Zastání má ale Vlček naopak u předsedy výboru Jana 

Hamáčka z ČSSD. "Je to iniciativa pana předsedy, se kterou 

jede na setkání se svými kolegy z EU. Ten materiál jsme 

diskutovali na zahraničním výboru," potvrdil iDNES.cz 

Hamáček. 

Návrh se mu líbí. "Já s tím souhlasím. Shrnuje to, co je 

třeba, aby bylo nalezeno východisko z krize. Pro mne je 

důležité, že to bylo konzultováno s ministerstvem zahrani-

čí. Potvrdili, že je to v souladu s českou zahraniční politi-

kou," řekl Hamáček. 
převzato z: www.idnes.cz 

ZE STARŠOVSTVA 

ŘEMESLNÍCI A POMOCNÍCI, HLASTE SE 

Aby měl náš nový farář kde bydlet, musíme pro něj 

připravit důstojné bydlení na faře. Bez pomoci vás, sbo-

rovníků, to ale nezvládneme. Proto vyzýváme všechny 

ochotné řemeslníky a pomocníky, aby se hlásili u br. 

Gruszky, sestry Gérykové, nebo v kanceláři sboru. Může-

te přijít i s kontaktem na vaše známé řemeslníky a samo-

zřejmě něco nás to bude stát, proto budeme vděčni za 

každý dar na účel renovace bytu na faře. 

Je potřeba renovovat zejména rozvody elektřiny, vody, 

koupelnu, kuchyňskou linku, provést výmalbu a ještě 

další úpravy bytu na 1. patře fary, který zatím nelze ani 

z bezpečnostních důvodů předat k obývání. 

Zima končí a s opravami je 

nutno začít co nejdříve. Ne-

chceme to odkládat na posled-

ní chvíli. Naši předkové usi-

lovně pracovali na budování 

celého našeho kostela. Zkusme 

teď my společnými silami dát 

do pořádku byt pro nového 

faráře našeho sboru. 

Lidičky, nebuďme lhostejní 

a nenechme to jen na pár jed-

notlivcích, kteří se s tím sami 

umoří. Čím více nás bude, tím 

lépe to půjde a tím dříve se 

dílo dokončí.  
Staršovstvo sboru 

 

PROCHRIST 2009 - 

DOBRÁ ZPRÁVA PRO 

EVROPU 

Ve dnech 30.3 až 6.4.2009 se v 

německém městě Chemnitz, 

nedaleko hranic s ČR, uskuteční 

akce ProChrist 2009. Hlavním 

řečníkem bude Ulrich Parzany. 

Novinář Markus Spieker mu 

položí 8 provokativních otázek 

týkajících se současnosti i bu-

doucnosti světa a života člově-

ka. 

Evangelický farář a bývalý 

generální sekretář YMCA v 

Německu, Ulrich Parzany, bude 

na provokativní otázky odpo-

vídat. Mezi otázkami budou i 

tyto: Komu ještě dnes můžeme 

věřit, je možné dokázat Boží 

existenci, může náš život začít 
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znova, kolik změn může člověk unést, jaké vztahy jsou pro 

náš život nejdůležitější atd. Součástí programu bude kromě 

odpovědí hlavního řečníka také pestrá směs hudby, diva-

delních scének a rozhovorů. 

Díky moderní satelitní technice se budou tyto večerní 

programy šířit minimálně do 14 evropských zemí a budou 

přijímány na více než 1000 různých místech, také u nás 

v Českém Těšíně.  

V pátek, sobotu a neděli, dne 3. - 5. dubna 2009, budou 

mít občané Českého Těšína a okolí možnost slyšet tento 

velmi zajímavý program v kulturním středisku KaSS na 

Střelnici, vždy v 17.30 hodin. Vstup volný. 

Každý, kdo v této nejisté době hledá odpovědi na své 

znepokojující otázky, má jedinečnou příležitost nejen usly-

šet uspokojující odpovědi, ale také postavit svůj život na 

kvalitní a pevný základ. Jste srdečně zváni. 

Křesťanský sbor a Evangelický sbor a.v. Na Rozvoji 

aktualita 

PROČ VEŘEJNÉ „NONSTOP ČTENÍ BIB-

LE“ O VELIKONOCÍCH? 

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná jen o další 

nevýznamnou akci. Mnozí z nás by ji mohli odmítnout, 

protože není dostatečně „in“ nebo dost monumentální. Ale 

pozor, nenechte se odradit! Opak může být pravdou.  

Pokud sledujete vývoj projektu Bible – překlad 21. století 

(dříve NBK), určitě víte, že překlad byl v nedávných dnech 

dokončen. Již brzy si budete moci z webových stránek 

www.bible21.cz stáhnout jeho elektronickou podobu. His-

torický okamžik však nastane právě o Velikonocích 2009, 

kdy bude poprvé 

po 30 letech ve-

řejnosti předsta-

ven nový český 

překlad Bible 

v tištěné podobě. 

Celonárodní čtení 

Bible začne v Betlémské kapli za přítomnosti VIP, zahra-

ničních hostů, osobností českého veřejného života a médií. 

Betlémskou kapli jsme si vybrali záměrně. Tato stavba byla 

před více než 600 lety zřízena za jediným účelem – aby 

obyčejní lidé mohli slyšet slova Bible ve svém vlastním ja-

zyce. A přesně totéž je hlavním smyslem projektu „BIB-

LE21“.  

Práce na překladu trvaly více 

než 15 let, proto jsme i my 

v netrpělivém očekávání, co 

všechno přinese a jak se Vám 

bude líbit. Jak napovídá už sa-

motný název „Překlad  

21.století“, jedná se o Bibli pro 

současnou generaci čtenářů. Je 

přeložena co možná nejsrozu-

mitelněji do současné češtiny. 

Ale pořád je to ta samá úžasná 

stará kniha, kterou známe již po 

staletí. 

 Dlouhou dobu jsme přemýš-

leli, jak nejlépe nový překlad 

uvést mezi lidi. Namísto drahé 

a nejisté reklamní kampaně 

jsme si zvolili jinou cestu, která 

je knize nejbližší – její čtení. 

Právě veřejné čtení je velmi 

snadný způsob, jak na Bibli 

upozornit. Bible je kniha a kni-

ha má své čtenáře. Bible potře-

buje, aby ji někdo četl. Pak ji 

budou lidé slyšet.  

 Naším cílem  NENÍ uspořá-

dat jen další velikonoční akci či 

program. Naším cílem je upo-

zornit co nejvíce našich součas-

níků na Bibli a její nadčasové 

poselství. 

 Veřejné čtení je organizačně i 

finančně nenáročnou akcí. Léta 

se po evropských knihovnách 

čtou např. Andersenovy po-

hádky. Média se předhánějí, 

aby o této akci napsala. To jsou 

Andersenovy pohádky. Ale kdo 

ví, co způsobí čtení  Bible? 

 I Vy toho všeho můžete být 

součástí! 
cteni@bible21.cz  

www.bible21.cz 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebible21%2Ecz%2F
mailto:cteni@bible21.cz
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebible21%2Ecz%2F
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pozvánka 
 

 
 

inzerce 

http://narozvoji.ic.cz - zvukové 

nahrávky kázaní nejen br. Ka-

czmarczyka 
http://narozvoji.wz.cz - fotky z akcí 

sboru Na Rozvoji 

http://www.vericidite.estranky.cz/ 

Internetové stránky věnované 

výchově dětí a vyplnění jejich vol-

ného času aktivitami spojenými 

s vírou v Ježíše Krista. 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat pí-

semně u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,- Kč 

 Grafický 100,-Kč 

(Ceník inzerátů byl zjednodušen) 
 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191, 558 742 320 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Stránky mládeže: 

www.mladezrozvoj.estranky.cz 

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 
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